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Załącznik nr 1 
          (ODA–2410–88/2018) 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
CZĘŚĆ 1 
 
Stanowisko komputerowe do przeprowadzania procesów symulacji numerycznej (laptop) szt. 1 
 
 
Procesor: Litografia 14nm, liczba rdzeni 4, liczba wątków 8, częstotliwość bazowa 

2900, częstotliwość maksymalna 3800, TDP 45W, maksymalna wielkość 

pamięci 64GB, maks. liczba kanałów pamięci 2 przy przepustowości 

34,1GB/s, częstotliwość układu graficznego procesora 350MHz przy maks. 

częstotliwości 1,1 GHz, maks. pamięci wideo układu 64 GB, obsługa 4k 

przy częstotliwości 60Hz, wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI/DVI, Maks. 

rozdzielczość HDMI 1.4 4096x2304 przy częstotliwości 30Hz, PCI Express 

3.0 przy liczbie konfiguracji dochodzących do  1x16, 2x8, 1x8+2x4 oraz 

maks. liczbie linii 16, pamięć cache 8192, chipset CM238 (albo lepsza) 

Pamięć: 64GB, DDR4, taktowanie pamięci 2400MHz, liczba banków 4 (albo lepsza) 

Dysk twardy: 512 M.2 SSD + 2000 HDD, kontroler dysku NVMe oraz SATA (albo 

lepsze) 

Karta Graficzna: Architektura Maxwell, zegar rdzenia 694 - 1038 (Boost) MHz, zegar 

pamięci 5508 MHz na magistrali 128 bit, typ pamięci GDDR5, technologia 

karty 28nm Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus, liczba 

tranzystorów 1870 mln, karta dedykowana, ilość własnej pamięci video  

4096MB (albo lepsza) 

Ekran: 15,6, fullHD, rozdzielczość 1920x1080, matryca matowa (albo lepsza) 

Bateria: Li-Ion, 6 komórek, czas pracy na baterii 600min. (albo lepsza) 

Komunikacja: WLAN w standardach ac/a/b/g/n, Bluetooth, karta sieciowa 10/100/1000, 

obsługiwanie kart pamięci SD 

Złącza: HDMI, Display port, 4 porty USB w tym co najmniej 2x USB 3.0 

Wprowadzanie 

danych: 

touchpad + trackpoint, klawiatura podświetlana + blok numeryczny 

Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych, Wzmocniona konstrukcja, Układ szyfrowania 

TPM 

System 

operacyjny: 

Windows 10 Professional 

Gwarancja: on-site, next business day, 3 lata dla firm i instytucji (albo dłuższa) 

Stacja dokująca: Stacja dokująca min 180W 

 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ 2 
 
Zestaw 1 
Urządzenie wielofunkcyjne          szt. 1 

  

Funkcje urządzenia: drukowanie, kopiowanie, skanowanie  

Technologia druku: laserowa, monochromatyczna 

Automatyczny druk dwustronny (dupleks): Tak 

Maksymalny rozmiar papieru: A4 

Interfejsy (co najmniej): USB, Wi-Fi, LAN 
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Szybkość druku w mono: co najmniej 25 str./min 

Szybkość kopiowania: co najmniej 25 str./min 

Podajnik papieru: min 200 arkuszy 

Wyświetlacz: wbudowany 

Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące 

Załączone wyposażenie: Płyta z oprogramowaniem dla systemu Windows 10 oraz przewód zasilający i 

sygnałowy. 

 
Zestaw 2 
Monitor            szt. 2 
 
Przekątna: co najmniej 21.5 cala 

Rozdzielczość: 1920x1080 

Proporcje ekranu: 16:9 

Typ matrycy: IPS 

Rodzaj podświetlenia: LED 

Czas reakcji plamki: maksymalnie 4ms 

Jasność: co najmniej 250 cd/m2 

Kontrast statyczny: co najmniej 1000:1 

Kontrast dynamiczny: co najmniej 50M:1 

Złącza: co najmniej HDMI, D-Sub, DVI 

Wbudowane głośniki: 2 x 2W 

Gwarancja: co najmniej 3 lata gwarancji producenta 

MTBF: 50.000h 
 
Zestaw 3 
Zestaw klawiatura + mysz         szt. 3 
 

Klawiatura musi być tego samego producenta co mysz komputerowa 

Łączność: Bezprzewodowa, interfejs: Radio 2.4 GHz  

Zasięg łączności bezprzewodowej: 10 m 

Typ myszy: optyczna lub laserowa 

Rolka przewijania myszy: tak 

Liczba przycisków myszy: min 3 szt. 

Rozdzielczość myszy: min 1000 dpi 

Zasilanie myszy: 1 x AAA 

Układ klawiszy klawiatury: pełnowymiarowy, QWERTY, z klawiaturą numeryczną 

Klawisze multimedialne / funkcyjne: tak 

Zasilanie klawiatury: 2 x AAA 

Wydłużona żywotność baterii: tak, wyłącznik zasilania pozwalający oszczędzać baterię 

Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące 

 

Zestaw 4 
Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym       szt. 2 
 

Procesor:  
minimum czterordzeniowy;  

obsługa minimum 4 wątków;  

minimalna częstotliwość taktowania: 3GHz (w trybie turbo min. 3,5 GHz);  

częstotliwość szyny DMI: 8GT/s;  

proces technologiczny: 14nm;  

maksymalne TDP: 65W;  

zintegrowany układ graficzny: tak;  

socket: LGA1151;  

wsparcie dla technologii: VT-x, VT-d; 

 

Płyta główna:  
standard: mini ITX;  
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chipset: H270;  

gniazdo procesora: LGA1151;   

obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach;  

obsługa pamięci RAM DDR4,  

karta sieciowa: Dual Gigabit LAN, 10/100/1000 Mb/s;  

obsługa PXE, Wake on LAN;  

gniazda rozszerzeń: 1x PCI Express 3.0 x16; złącza napędów: 6x SATAIII 6Gb/s; 1 x Ultra M.2 

Socket, supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI 

Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) Supports NVMe SSD as boot disks 

panel tylny: 1x DVI-D, 2x HDMI, 2x RJ-45, 2x USB 2.0, 6x USB 3.1, HD Audio, 1x PS/2 

Pamięć RAM:  
typ: DDR4;  

pojemność 8GB (w jednej kości); 

częstotliwość: 2400MHz;  

opóźnienie CL: nie większe niż 15;  

wyposażona w radiatory 

Dysk twardy:  
typ: SSD, 2.5 cala; 

interfejs: SATA III 6Gb/s; 

minimum 500GB; 

MTBF: co najmniej 1,5 mln godz.;  

pamięć podręczna: minimum 512MB;  

5 letni okres gwarancji producenta 

Obudowa:  
typ: mini-ITX/HTPC; 

wymiary maksymalne (szerokość x wysokość x głębokość):  90x270x265mm;  

obsługiwane płyty główne: mini-ITX;  

sloty wewnętrzne: 1x 3,5’’ oraz 1x 2,5’’;  

możliwość montażu napędu 5.25 cala slim 

porty wyprowadzone na przód obudowy: USB 3.0 x2; czytnik kart pamięci (36-w-1) 

dołączony zasilacz o mocy co najmniej 200W TFX 

Nagrywarka DVD:  
typ: slim 

interfejs: SATA 

obsługiwane formaty: CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-

RW,DVD+R 

DVD+R DL,DVD+RW 

System operacyjny: 
 Windows 10 Home OEM 32/64bit; nośnik: USB lub DVD; Polska wersja językowa 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia okablowania niezbędnego do uruchomienia komputera 

w szczególności przewodów zasilających jednostkę centralną i monitora oraz przewodu monitorowego 

bez stosowania przejściówek. 

 

Zestaw 5 
Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE       2 licencje 

Typ licencji: edukacyjna, 

Okres licencji: wieczysta; 

Wersja językowa: polska 

(Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z nośnikiem i dołączonymi kluczami produktu) 
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CZĘŚĆ 3 
 
Router sieciowy           szt. 1  
 
Procesor: 

Częstotliwość taktowania bazowego : 1,6 GHz, Liczba rdzeni: 4, liczba wątków: 4 

Pojemność pamięci podręcznej cache: (L1): 4x32KB instrukcje, 4x32KB dane, (L2): 2MB, Architektura: 

64 bit, Litografia: 28 nanometrów, obsługa pamięci: DDR3-1600, zintegrowana jednostka obliczeń 

zmiennoprzecinkowych 

Pamięć RAM: 

Typ pamięci: DDR3, Pojemność zainstalowanej pamięci: 4 GB, Częstotliwość pracy: 1600 MHz 

Przechowywanie danych: 

Rodzaj dysku: Karta pamięci, pojemność: co najmniej 16 GB 

Porty komunikacyjne: 

Port Gigabit Ethernet: co najmniej 4, Porty USB: co najmniej 1, złącze Console typu USB mini B 

Zasilanie: 

Zewnętrzny zasilacz 

Obudowa: 

Typu Desktop z możliwością montażu ściennego 

Oprogramowanie sterujące typu Open Source 

Funkcje dodatkowe: 

Obsługa połączeń zdalnych VPN, implementacja OpenVPN, możliwość pracy w układzie redundantnym, 

możliwość definiowania reguł Firewall w oprogramowaniu sterującym 

 
 
 

 
CZĘŚĆ 4 
 
Serwer komputerowy (spełniający wymagania IFS Applications 9)    szt. 1 
 

 
Procesor 4 rdzenie o częstotliwości taktowania od 3.70 GHz do 4.10 GHz, 8 MB cache, 

Pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz), 

Wielkość pamięci karty graficznej nie mniej niż 8192 MB GDDR5 (pamięć własna) 

Dysk SSD PCIe 256 GB, 

Dysk HDD SATA 1000 GB (1 TB) 7200 obr, 

Możliwość montażu trzech dysków wewnątrz obudowy SATA, 

Napęd optyczny DVD SuperMulti, 

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, 

Panel przedni wejścia USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) min. 2 szt, 

Panel tylni wejścia USB 2.0 min. 4 szt. + USB 3.0 min. 4 szt., 

Zasilacz min. 500 W, 

Bez systemu operacyjnego  

Akcesoria: kabel zasilający, myszka i klawiatura, 

Obudowa typu desktop (wolnostojący), 

Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta). 
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CZĘŚĆ 5 
 
Zestaw 1 
Komputer stacjonarny          szt. 1 

  
Zastosowanie: Komputer  będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obliczeń 

matematycznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

 

Procesor: 

64 bitowy, pozwalający uzyskać wynik testu Passmark CPU Mark przynajmniej 8075  (wyniki testów 

dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), 

chłodzenie CPU: oryginalnie dołączane przez producenta do procesora  w wersji BOX. 

 

Płyta główna: 

ilość gniazd pamięci min: 2, 

obsługa trybu pamięci Dual-channel, 

obsługa maksymalnej wielkość pamięci:  min. 32GB 

zintegrowana karta dźwiękowa, 

zintegrowana karta sieciowa (10,100/1000 Mbps), 

Złącza wewnętrzne (nie mniej niż): 

2x PCI Express x16, 

2x PCI Express x1, 

1x złącze M.2  

6x SATA3, 

2x USB 2.0, 

2x USB 3.1, 

1x złącze zasilania wentylatora CPU, 

złącze ATX 24-pin 

złącze ATX12V 8-pin, 

Złącza na panelu tylnym (nie mniej niż): 

1 x PS/2 keyboard/mouse port 

1 x D-Sub  

1 x DVI-D  

1 x HDMI  

4 x USB 3.1 Gen 1  

2 x USB 2.0/1.1 

1 x RJ-45  

3 x audio Jack 3,5 mm 

 

Pamięć RAM: 

rozmiar pamięci: min. 8 GB, 

częstotliwość pracy: min. 2400 MHz, 

aluminiowy radiator na każdym module, 

 

Dysk SDD: 

pojemność: min. 240 GB, 

Format  2.5" 

Interfejs SATA III (6.0 Gb/s) 

Prędkość odczytu (maksymalna): 560 MB/s 

Prędkość zapisu (maksymalna):  510 MB/s 

Odczyt losowy:  95,000 IOPS 

Zapis losowy:  90,000 IOPS 

Niezawodność: MTBF 1 800 000 godz 

Wysokość: 7 mm 

Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T. 

Technologia TRIM 

 

 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Zasilacz  

moc: min. 500 W, 

pasywny układ PFC, 

wbudowane zabezpieczenia: OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem, OLP - zabezpieczenie 

przeciążeniowe, OVP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, przeciwzwarciowe, SCP - 

zabezpieczenie zwarciowe, 

wentylator: min. 120 mm, 

złącza kablowe (nie mniej niż): 

1x ATX 24-pin, 

2x EPS 4-pin 12V, 

1xPCI Express-6-pin, 

2xSATA, 

3xMolex, 

 

 

Obudowa 

typ obudowy: Midi Tower, 

standard płyt głównych: ATX, mini ATX 

kolor: całkowicie czarny, 

złącza przy górnej krawędzi przedniego panelu obudowy (nie mniej niż): 

2x USB, 

1x USB 3.0 

1x mikrofonowe, 

1x słuchawkowe 

wnęki wewnętrzne (nie mniej niż): 

3x wnęka 2.5", 

2x wnęka 3,5", 

 

Klawiatura  
przewodowa, układ US o niskim skoku, poziomy enter, duży backspace, odporna na zachlapanie, 

składane nóżki.  

 

Mysz optyczna 
przewodowa z rolką, 3 przyciski (w tym 1 pokrętło). 

 

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit. 

 

 

Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty dostawy. Usunięcie awarii w miejscu instalacji komputera w 

ciągu  2 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (e-mailem, telefonicznie, faxem).  W przypadku braku 

możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 

technicznych.  

Do zestawu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producentów podzespołów włącznie 

ze sterownikami poszczególnych urządzeń. 

 

 
Zestaw 2 
Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE – licencja dożywotnia    szt. 1 

(Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z nośnikiem i dołączonymi kluczami produktu) 
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Zestaw 3 
 
Monitor            szt. 1 
 

  
 

 
 
 
 

Zestaw 4 
 
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z duplexem       szt. 1 
 
 

Parametry  podstawowe 

rodzaj  urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

technologia laserowa kolorowa 

format A4 

standardowa pamięć min. 256 MB 

miesięczne obciążenie min. 50000 stron 

szybkość procesora min. 1200 MHz 

Parametry druku 

rozdzielczość druku mono/kolor min. 600x600 dpi (optyczna) 

automatyczny druk dwustronny 

szybkość drukowania mono/kolor min.  24 stron A4/min 

szybkość drukowania dwustronnego:  min. 19 stron A4/min 

Parametry skanera 

technologia  skanowania CIS 

przekątna: co najmniej 23.8 cal 

rodzaj matrycy: IPS/AH-IPS 

rodzaj podświetlenia: LED/WLED 

typ matrycy: matowa 

rozdzielczość nominalna: 1920x1080 

format obrazu: 16:9 

kontrast dynamiczny: 

 kontrast typowy: co najmniej 1000:1 

jasność: co najmniej 250 cd/m2 

wielkość plamki: maksymalnie 0.2745 mm 

czas reakcji plamki: maksymalnie 5ms 

kąt widzenia pion: co najmniej 178 stopni 

kąt widzenia poziom: co najmniej 178 stopni 

ilość wyświetlanych kolorów: co najmniej 16.7 milionów 

złącza: D-sub, DisplayPort, DVI, HDMI, hub USB 

zgodność z technologią HDCP: wymagana 

głośniki: wbudowane, moc co najmniej 2W 

kolor obudowy: czarny 

gwaranacja producenta: co najmniej 5 lat gwarancji producenta 
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skanowanie w kolorze  

optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi lub wyższa 

skala szarości 256 poziomów lub więcej 

skanowanie do plików w formacie JPEG, PDF 

skanowanie do e-mail 

skanowanie do pamięci USB 

Parametry kopiowania 

rozdzielczość  kopiowania (nie mniej niż:) 600x600 dpi 

kopiowanie w kolorze 

szybkość kopiowania (nie mniej niż:)  24 kopii/min 

zakres skalowania 25 - 400 %  

ustawiana liczba kopii 1 - 99 lub więcej 

Obsługa nośników 

maksymalna gramatura nośników 200 g/m² lub więcej 

liczba podajników w standardzie 3 

pojemność głównego podajnika papieru min. 250 arkuszy 

pojemność automatycznego podajnika  min. 50 arkuszy 

pojemność odbiornika papieru  min. 100 arkuszy 

możliwość drukowania kopert  

obsługiwane  rodzaje  nośników papier zwykły, papier do druku laserowego, papier bond, papier 

 broszurowy, papier błyszczący (foto), papier o niskiej 

gramaturze,  papier makulaturowy, folie, koperty, etykiety 

obsługiwane  formaty  nośników:  A4, A5, A6, B5 (JIS), B6(JIS), koperty 

standardowe języki drukarki PCL6, PCL5, PCLm, PDF, PS3 (emulacja) 

Komunikacja 

standard USB 2.0 Hi-Speed  

druk w sieci LAN ethernet 10/100/1000 Mb/s 

bezprzewodowa Wireless, WiFi Direct 

drukowanie z urządzeń mobilnych  

Obsługiwane systemy 

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy,  

Wyposażenie 

Wkłady startowe z tonerami, przewód zasilający, podręcznik użytkownika, dokumentacja drukarki 

i oprogramowanie na płycie CD, przewód USB dł. min. 1,8 m 

Gwarancja 

min. 24 miesiące 

 

 

 


